
МОДЕЛЮВАННЯ І ОПТИМІЗАЦІЯ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ 

Кейс підсумкового поточного контролю знань  

 

1. Визначення апарата  керування, його структури. 

2. Особливості асинхронного  RS- тригеру.  

3. Реалізація функції Повторення за допомогою двох інверторів. 

4.Типи реле. 

5. Особливості синхронного  RS- тригеру. 

6. Реалізація функції Рівнозначність за допомогою двох інверторів, двох І та 

елемента АБО-НІ. 

7.Типи давачів. 

8. Особливості D - тригеру.  

9. Реалізація  функції Повторення за допомогою інвертора та елемента І-НІ. 

10. Порівняльний аналіз різних типів електросхем. 

11. Особливості  JK - тригеру. 

12. Реалізація функції Рівнозначність за допомогою трьох інверторів та трьох 

елементів АБО-НІ. 

13. Основні закони алгебри логіки. 

14. Особливості  лічильника,  що підсумовує з послідовним переносом.  

15. Реалізація  функції Інверсія за допомогою інверторів. 

16.Аналіз методів мінімізації структурної формули. 

17.Особливості  лічильника , що підсумовує з паралельним переносом. 

18. Реалізація функції Рівнозначність за допомогою елемента І, елемента АБО-НІ 

та елемента АБО. 

19.Правила побудування релейних схем. 

20. Особливості  лічильника , що віднімає.  

21. Реалізація  функції АБО за допомогою двох інверторів та елемента І-НІ. 

22.Правила побудування безконтактних схем. 

23. Особливості  реверсивного  лічильника. 

24. Реалізація функції Нерівнозначність за допомогою двох інверторів, двох АБО-

НІ та елемента АБО. 

25.Аналіз застосування у схемах діодів. 

26. Особливості  паралельного регістру.  

27. Реалізація  функції АБО за допомогою  інвертора та елемента АБО-НІ. 

28. Особливість мінімізації системи логічних функцій. 

29.Особливості  послідовного  регістру. 

30. Реалізація функції Нерівнозначність за допомогою двох інверторів, двох І та 

елемента АБО-НІ. 

31. Аналіз  мінімізації неповністю визначених логічних функцій. 



32. Особливості  паралельно-послідовного регістру.  

33. Реалізація функції І за допомогою двох інверторів та елемента АБО-НІ. 

34. Етапи синтезу комбінаційних пристроїв. 

35. Особливості  послідовно-паралельного  регістру. 

36. Реалізація функції Нерівнозначність за допомогою двох інверторів та трьох 

елементів АБО-НІ. 

37.Особливості  дешифраторів, приклад. 

38.Аналіз застосування у циклограмі проміжних змінних.  

39. Реалізація функції І за допомогою  інвертора та елемента І-НІ. 

40.Особливості  шифраторів, приклад. 

41.Аналіз послідовності синтезу схем. 

42. Реалізація функції Нерівнозначність за допомогою двох елементів АБО-НІ та 

елемента І. 

43.Особливості  перетворювачів кодів. 

44. Аналіз застосування у циклограмі комірок пам’яті.  

45. Реалізація  функції АБО-НІ за допомогою трьох інверторів та елемента І-НІ. 

46.Аналіз  схем порівняння кодів. 

47. Етапи аналізу циклограм. 

48. Реалізація  функції Заборона за допомогою  інвертора  та елемента АБО-НІ. 

49.Особливості суматора, приклад повного суматора. 

50. Аналіз варіантів функції - рівнозначність.  

51. Реалізація  функції І-НІ за допомогою двох інверторів та елемента АБО. 

52.Аналіз  схеми контролю парності. 

53. Особливості мультиплексора,  демультиплексора. 

54. Реалізація функції Заборона за допомогою  інвертора  та елемента І. 

 

 

 


